
 

  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°  35 / 2018 

 

(Concede título de cidadão rio-verdense à pessoa que menciona e dá outras providências). 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE, ESTADO DE GOIÁS. APROVA: 

 

Art. 1°- Concede-se título de cidadão rio-verdense ao SR. ALESSANDRO DE JESUS, pelos 

relevantes serviços prestados a essa comunidade.  

 

Art. 2°- A data para entrega do título ora concedido ficará a cargo do presidente do Poder 

Legislativo.  

 

Art. 3°- O presente decreto entrará em vigência na data de sua publicação, revogando-se 

possíveis disposições contrárias.    

 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE- GOIÁS, 11 de 

Dezembro de 2018. 

 

 

 

LUCIANO PERPÉTUO GARCIA 

Vereador - PSB 

 

 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Alessandro de Jesus, nascido no dia 10 de dezembro de 1973, na cidade de 

Goiânia - GO.  

Filho primogênito de Walter Rosa de Jesus e Maria de Lourdes de Jesus. 

Em 1979 aos 6(seis) anos de idade perdeu seu pai após falecimento súbito por 

pancreatite, ficando sua mãe  responsável pela criação de dois filhos. Passou sua infância e 

adolescência com a mãe e o irmão no Setor Leste Vila Nova, Goiânia-GO. 

Estudou até a 8ª série no Instituto Presbiteriano de Educação, concluindo o 

ginásio em 1988. Já no ano seguinte foi aprovado no curso Técnico de Edificações na Escola 

Técnica Federal de Goiás.    

Aos 15(quinze) anos começou a trabalhar em uma atacadista com embalador e 

após 7(sete) anos já assumia o cargo de coordenador administrativo. 

Em 1995, iniciou a carreira de empreendedor com a fundação de uma loja de 

acessórios e montagem de som automotivo, em sociedade com um amigo. 

Aos 23 anos de idade, em 25 de julho de 1997, casou-se com Juliana de Queiroz e 

no ano seguinte, nasceu seu primeiro filho que veio a óbito após 6(seis) dias de vida devido a 

uma má formação em seu coração. 

Diante desse fato, buscou um novo emprego e se ingressou na empresa, 

DISBRAL – Distribuidora Brasileira de Asfalto, ocupando o cargo de comprador. 

No ano de 2000, nasce sua segunda filha Giovanna Queiroz L. de Jesus, iniciando 

assim uma nova fase em sua família. Profissionalmente recebeu um convite para trabalhar em 

uma empresa multinacional, DEC Brasil e com 5(cinco) anos de trabalho já ocupava o cargo de 

gerente de produção. 

Neste mesmo ano de 2000 ingressou na universidade para fazer o curso de 

Administração de Empresas, concluindo o mesmo em 2004. 



 

No ano de 2005 foi convidado para assumir a gestão administrativa e financeira 

da Igreja Assembléia de Deus Ministério Vila Nova e no ano seguinte assumiu o cargo de 

diretor da Escola Gênesis, escola de educação infantil e ensino fundamental, permanecendo a 

frente da mesma por 11 anos. Durante este período fez uma Pós-Graduação em Gestão do 3º 

Setor e uma Pós-Graduação em Docência Universitária pela Universidade Estadual de Goiás – 

UEG-GO. 

Em 2006, nasce seu terceiro filho, Marcus Vinícius Queiroz L. de Jesus, 

completando assim uma linda  família. 

Finalmente em 2013, fixou residência com sua família na cidade de Rio Verde, 

para um projeto ousado na educação. Fundou o Colégio Protágoras, que se tornou o colégio com 

o maior índice de aprovação para o curso de medicina, chegando a impressionante marca de 

mais de 150 alunos aprovados em 4(quatro) anos, nas diversas universidades federais quanto 

nas particulares do Brasil, com grande efetividade na UNIRV–FAMERV. 

Já em Rio Verde atuando como empresário é ordenado a Pastor Evangélico em 

2015 pela convenção da CONEMAD, Assembléia de Deus Ministério de Madureira. 

Em 2018 fundou a Igreja Ministério Nação que Adora – Ministério NQA, se 

tornando Pastor Presidente do referido ministério, que nasceu com o número superior a 

100(cem) membros. No mesmo ano se desligou do Colégio Protágoras em busca de um novo 

projeto. 

Ingressou na Universidade Objetivo cursando Psicologia e deu inicio ao seu novo 

Projeto Educacional que tanto sonhava. Em 10 de outubro de 2018 inaugurou o Colégio Athos, 

voltando a atuar com as séries iniciais, educação Infantil e Ensino Fundamental I e II, 

apresentando mais uma vez a excelência no ensino agora aliada aos Princípios Bíblicos. 

Por essa razão solicito aos pares desta Casa de Leis que dêem seu referem ao 

presente projeto, aprovando-o.  

 

 

 

LUCIANO PERPÉTUO GARCIA 

Vereador - PSB 


